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moţná došlo i na první koupání. Zastupitelé Vysoké
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za sebou mají tradiční jarní obchůzku obcí, na které se
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stanovilo co bude potřeba opravit a zvelebit. Zápis

kde chodí lidé. Domnívám se, ţe ve Vysoké je

obsahuje více neţ 30 dílčích úkolů, které budou

skutečně dostatek místa, kde mohou pejsci udělat

zpracovány převáţně brigádnicky pod záštitou OÚ a

svojí potřebu, aniţ by tím následně obtěţovali své

kde

řešeny

sousedy. Myslím, ţe není nutné, aby pes vykonával

dodavatelsky. Některé práce jiţ byli provedeny a

svou potřebu např. na dlaţbě vedoucí k domu

musím zde pochválit naše dětské brigádníky, kteří se

popř. u vjezdových vrat, kdyţ o 3 metry dále je

zhostili některých úkolů /např. vyhrabání listí od

pole kam oko dohlédne a kde by to jistě nikomu

odbornost

nestačí,

budou

úkoly

pomníčku před Vilou Rusalkou/ opravdu dobře. Pokud nevadilo. Ono to nebude tak o psech, jako spíš o
by se mezi čtenáři našel zájemce o obecní brigádu tak

jejich majitelích. Věřím, ţe zde zvítězí slušnost,

nás neváhejte kontaktovat.

respekt k ostatním, a ţe nebudeme potřebovat

Přesto je zde v obci pár věcí, které mě a myslím, ţe

další vyhlášku.

i většině slušně se chovajících občanu vadí. Jednou z

No a pak je tady ještě např. jeţdění na čtyřkolce

nich je parkování na obecních pozemcích. Pozemky

po lese, odhazování odpadků a tvorba nelegálních

obce jsou mnohde tvořené zelení a nelze je stabilně

skládek u lesa - zejména v lokalitě směrem k

vyuţívat k parkování. Kaţdý dům by měl mít svou

Prachárně. Moţná, ţe některé věci vidím příliš

garáţ resp. parkovací místa na svém pozemku.

kriticky, ale vrátil jsem se nedávno z pobytu v

Tolerovat se

samozřejmě dá dočasné parkování,

sousedním Rakousku a věřte mi, pořád je to velký

pokud k domu přijede návštěva apod. Je jasné , ţe

rozdíl. Rakušané jsou také hodně zemědělskou

nemá kaţdý z nás na své zahradě řadu parkovacích

oblastí a mají zemi docela podobnou té naší. Jen

míst a na Vysokou se dnes, vzhledem k omezeným

jsou

spojům, jinak neţ autem téměř nedá jet. Ale nelze

soukromý majetek a ke svému okolí se chovají,

tolerovat stav, kdy si někdo z obecního pozemku

jako by to patřilo jim. Výsledkem je, ţe mohou ţít v

udělá trvalé parkovací stání pro své auto, trávu zde

krásné a čisté zemi.

zvyklí

dodrţovat

pravidla,

respektovat

rozjezdí a pak dokonce ţádá po obci, aby se o

Přeji Vám všem krásné jarní dny, hodně

pozemek postarala. Obec můţe umoţnit parkování na

radosti ze svých zahrádek a hodně pohody ve

svých pozemcích formou residenčních parkovacích

Vysoké.

míst, které budou ale placeny nájemcem a označeny.
Pak je zde parkování i trvale moţné. Pokud bude i
nadále docházet k trvalému parkování na obecní
zeleni, nezbude obecnímu úřadu neţ nechat vozy na
náklady majitelů odtáhnout.
Další věcí je mnoţství psích exkrementů na místech,

MUDr. Franěk Karel 1. místostarosta
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Dění kolem nás …

plotem a komunikací, opravě vpustí do dešťové

Jak třídíme odpady ukazuje následující výkaz za

Výsledek hospodaření obce za rok 2010. Dle

první čtvrtletí 2011. Níţe uvedená čísla ukazují

oficiální zprávy nezávislého auditora KA ČR č.o.

kolik odpadu bylo z obce odvezeno.

1019 ze dne 18.3.2011nebyly zjištěny chyby a

kanalizace a drobné úpravy kolem.

-ZS-

nedostatky, které by měly závaţnost nedostatků
34,9 t

komunál. odpadu

uvedených v zákoně č. 420/2004 Sb., p10, odst.3,

0,63 t

plast

písm. c). Dále nebyly identifikována ţádná rizika dle

0,565 t

papír

0,266 t

sklo bílé

zákona 450/2004 Sb.
Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku:

0,320 t

sklo barevné

2.55%, podíl závazků na rozpočtu územního celku:

Jak sami uznáte, tak podíl tříděného odpadu by

2.46%, podíl hodnoty zástav na celkovém majetku

mohl

územního celku: 0%.

být

větší

komunálním
stanovení

v porovnání

odpadem,
poplatku

za

se

zejména

směsným
z důvodu

popelnice.

Poplatek

započítává výnosy z tříděného komunálního odpadu
a

tím

tak

sniţuje

poplatek

na

obyvatele.

Připomeneme, ţe jsem za třízený odpad v minulém
roce utrţili téměř 30 tis. Kč a tak se nám přes
neustálé zdraţování podařilo poplatek udrţet na
stejné výši jako v roce 2010.
Se tříděním odpadů, které podporujeme patří ale i
chronické bolesti a tak mi dovolte některé z nich
připomenout:

pálení

odpadů,

zejména

plastů

v kotlích, nesešlapávání PET láhví před uloţením do
kontejneru, odkládání
kontejnerů,

atd.

Za

třízeného

odpadu

spoluobčany,

okolo

kteří

se

s negativním dopadem třídění setkávají denně,
bychom rádi poţádali o spolupráci všechny občany
a třiďme odpady více a s rozumem při jeho
ukládání!
Pokud je kontejner(y) plný tak nás na to upozorněte
na telefonu 777 600 144 a my objednáme odvoz.
-ZSOprava místní komunikace pod zámeckým parkem
bude rekonstruována v první polovině května 2011
a po dobu zhruba 10 dnů bude uzavřená. S majiteli
přilehlých pozemků obec jiţ jednala a ti z vás, kdo
tudy denně projíţdíte bychom rádi poţádali o
pochopení za toto omezení. Oprava komunikace je
nutná a věříme, ţe výsledek bude ke spokojenosti
nás všech. Společně s opravou povrchu dojde i
k obnovení otevřeného příkopu mezi zámeckým

Rád bych za tento, pro nás všechny výborný,
výsledek poděkoval panu Jindřichovi Tomáškovi,
který podklady pro auditory pečlivě připravil a
během

auditu

Neopominutelné

poskytoval

díky

patří

součinnost.

samozřejmě

i

ing.

Stanislavu Heroldovi, který aţ do 11/2010 z funkce
starosty za vše zodpovídal.

-ZS-

Účast na veřejném zasedání dne 8.2.2011 byla nad
očekávání

hojná

a

věříme,

ţe

připravované

„předprázdninové“ zasedání bude mít účast ještě
vyšší! Děkujeme za podporu!

-ZS-

Statek a jeho osud jsou znovu na programu dne a
Obec jiţ s majiteli, firmou Real Innovation, s.r.o.
připravuje

další

kroky

k obnově

vzájemné

komunikace, resp. k obnově projektu, který firma
presentovala v historii. Prioritním krokem zde i
nadále zůstává zabezpečení chátrajícího objektu
statku. V dohledné době se dozvíme od majitelů více
a budeme vás informovat.

-ZS-

Kanalizace a ČOV pod společnou záštitou jako
Svazek obcí Antonína Dvořáka bohuţel nemá ţádný
další pokrok, o kterém by bylo moţné informovat.
Projekt je stále ve stádiu administrativních příprav
pro podání ţádosti k územnímu rozhodnutí. -ZSAnketa ukazuje, ţe naše WWW potřebují doladit,
napište nám jak a co bychom měli dělat lépe. Vaše
připomínky jsou přínosem!

-ZS-
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Dobré vědět …

můţe být i nepříjemný vaším sousedům. Prořez je
moţné jako kaţdý rok, tak i letos umístit na
připravovanou „čarodějnickou“ hromadu v lokalitě

Prohlídky komínů. Komíny, na které jsou připojeny

„Trnin“, která vzplane dne 30.4.2011 se západem

spotřebiče na tuhá paliva s výkonem do 50kw

slunce.

-JL-

podléhají nařízení vlády č. 91/2010 o podmínkách
a

Příprava dne dětí. Obecní úřad plánuje navázat na

kouřovodů, ve kterém je poţadavek na jejich čištění

tradici pořádání dětského dne na místním dětském

třikrát ročně. Čištění je třeba provádět u všech

hřišti. Připraveny budou různé soutěţe za drobné

druhů

čištění

odměny, které doufáme naše děti potěší. V plánu je i

poţární

bezpečnosti

paliv.

při

Nařízení

provozu

vlády

komínů

umoţňuje

běţných

malá ukázka pro zpestření. Předpokládaný termín je

domácností i svépomocí. Všichni provozovatelé

poslední sobota v květnu, tj. 28.5.2011. Zvány jsou

však

kontrolu

jak všechny děti, tak i rodiče , ale i všechny babičky

spalinové cesty prostřednictvím odborně způsobilé

a všichni dědečkové s vnoučaty, kteří je přijedou

osoby jednou ročně. Nebezpečí poţárů uvnitř

navštívit.

komínů je aktuální především u spotřebičů na tuhá

zábavu. Dobrovolníci

paliva. Při provozu se na vnitřní straně komínové

nabírání i po zahájení soutěţí.

spalinových

cest

musí

a

spotřebičů

zabezpečovat

u

čištění

a

Přejme

si

hezké
do

řad

počasí

a

dobrou

organizátorů

jsou

-JL-

vloţky můţe rychle vytvořit povlak sazí , který je
tvořen téměř čistým uhlíkem. Intenzita usazování a

Czech POINT.

nebezpečí vznícení sazí závisí na způsobu a druhu

moţnost vyuţití sluţeb Czech POINT na obecním

topení. Při vyhoření sazí vznikají uvnitř komína

úřadě. Czech POINT, neboli Český Podací Ověřovací

teploty přes 1000 Cels. Kvůli vysoké teplotě se pak

Informační Národní Terminál, je asistovaným místem

mohou

výkonu veřejné správy, kde si můţe kaţdý člověk

vznítit

další

hořlavé

látky

v

blízkosti

Rádi bychom upozornili občany na

komína. Hořící saze lze hasit pouze suchým

zaţádat o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků.

pískem, protoţe při pouţití vody by se mohl komín

A to vţdy v úředních hodinách, tj. kaţdé úterý:

roztrhnout. Při otevření komínových dvířek hrozí

od 19:30 – 20:30 v letním čase

sesunutí hořících sazí do okolního prostoru. Vţdy je

od 18:30 – 19:30 v zimním čase

nutné volat hasiče a poţár sazí nepodceňovat.

Nabízené sluţby a ceník:

V případě pojistné události a nedoloţení
pravidelných

revisí

komínu

můţe

následovat

Poplatky za výpis z Katastru nemovitostí:
za první stranu:

100.00 Kč

za kaţdou další stranu:

krácení pojistného plnění.

50.00 Kč

Poplatky za výpis z Obchodního rejstříku:
Seznam revisních techniků naleznete na
www.skcr.cz,

nebo

pokud

nemáte

adrese

přístup

na

internet tak nejbliţší revisní technik je kominictví
Šafář Jindřich tel. 728171140

za první stranu:
za kaţdou další stranu:

50.00 Kč

Poplatky za výpis ze Ţivnostenského rejstříku:
za první stranu:

-JL-

100.00 Kč

100.00 Kč

za kaţdou další stranu:

50.00 Kč

Výpis z bodového hodnocení řidiče:
Prořez keřů a stromů. Obecní úřad ţádá všechny
majitele nemovitosti, aby se v souvislosti s jarním

za první stranu:
za kaţdou další stranu:

pořezem dřevin přesvědčili, zda jejich porosty

Výpis z Rejstříku trestů:

nadměrně

Výpis z insolvenčního rejstříku:

nepřesahují

přes

jejich

oplocení

a

případně je neprodleně upravili. Přesah různých

za první stranu:

porostů

za kaţdou další stranu:

můţe

být

z

hlediska

dopravy,

příp.

elektrického vedení nebezpečný a v neposlední řadě

100.00 Kč
50.00 Kč
50.00 Kč
100.00 Kč
50.00 Kč
-JK-
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Obec a obecní symboly …
Změny

politických

poměrů

v

Po vypracování několik alternativ návrhů obecních
symbolů je vybrán obecním zastupitelstvem někdy i

Československu

po

listopadu 1989 a poté v samostatné České republice
po jejím vzniku 1.1.1993 přinesly obcím poprvé v
historii moţnost poţádat, přijmout a uţívat obecní
symboly tj. obecní znak a obecní prapor, dnes se uţívá
název vlajka.
Zákon o obcích (obecní zřízení) č. 128/2000 ze dne
12. dubna 2000, který v § 34a říká:
Obce mohou mít znak a vlajku obce.

2.

Předseda Poslanecké sněmovny můţe obci,

která nemá znak nebo vlajku obce, na její ţádost znak
vlajku

obce

udělit.

Předseda

Poslanecké

sněmovny můţe na ţádost obce změnit znak nebo
vlajku obce.
3.

Obce a jimi zřízené nebo zaloţené organizační

sloţky a právnické osoby mohou uţívat znak a vlajku
obce. Jiné subjekty mohou uţívat znak obce jen s jejím
souhlasem. K uţívání vlajky obce není nutný její
souhlas.
Podle zákona 128/2000 je umoţněno i obci Vysoká
právo přijmout a uţívat obecní symboly, které vyjadřují
její tradici, suverenitu
významným

a ţivotaschopnost a jsou

atributem

pomoci

široké

veřejnosti

prostřednictvím

různých anket konečný návrh, který je společně s
předepsanými přílohami zaslán ke schválení na
příslušný výbor Poslanecké sněmovny.
Ţádosti o udělení obecních symbolů projednává
podvýbor pro heraldiku a vexilologii, který je
součástí

VVVKMT.

Podvýbor

stanoví

samostatnosti

a

samosprávnosti obce a také pocitu sounáleţitosti

skupinu, která je jeho poradním orgánem a je
znacích) a vexilologie (nauka o vlajkách).Právo
uţívat obecní symboly uděluje předseda Poslanecké
sněmovny na základě doporučení výboru pro vědu,
vzdělání, kulturu, mládeţ a tělovýchovu (VVVKMT).
Po schválení v podvýboru následuje slavnostní
udělení

obecních

symbolů

zástupcům obce

vychovávají své potomky…
Pokud obec nemá historický, řádně udělený, či tzv.
znak

či

vlajku,

má

právo

poţádat

prostřednictvím Podvýboru pro heraldiku a vexilologii
předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky o udělení symbolů.
Při vytváření nových obecních symbolů je nutno dbát
přísných zásad heraldiky a vexilologie. Je nutno
dodrţet významový vztah znaku a vlajky obce k
lokalitě, jíţ mají reprezentovat. Proto by obecní
symboly měl navrhovat pouze zkušený autor se
znalostmi v oboru heraldika – nauka o znacích a
vexilologie -nauka o vlajkách. Nutná je i výtvarná
erudice

autora,

aby

symboly

působily

vyváţeně

prostřednictvím pouţití vhodných tinktur i vhodným
koncipováním

a

rozmístěním

pouţitých

figur.

Heraldika i vexilologie jsou hlavně o jednoduchosti,
výraznosti,
symbolů.

jasnosti

a

snadné

aplikovatelnosti

v

prostorách Poslanecké sněmovny v Praze Obecní
symboly

mohou

významnému

být

výročí.

přijímány
Právě

i

k

letošní

nějakému
rok

tuto

moţnost obci Vysoká nabízí. Rok 2011 je totiţ
rokem 170.výročí narození génia světové hudby
Antonína Dvořáka, který ve Vysoké trávil 20
šťastných let a vytvořil zde mnohá díla, která jsou
dnes v pokladnici světové hudby.
Pracovní návrhy autora článku:

jejich obyvatel k místu, kde se narodili, ţijí, pracují,

vydrţený

expertní

sloţena z odborníků v oboru heraldiky (nauka o

1.

nebo

za

nebo

nebo

nebo

?

Zdůvodnění pouţitých figur v návrzích znaků obce
Vysoká: Figura kopce, vysoká poloha obce, mluvící
znamení

s

ohledem

na

název

obce.

Lyra představuje znamení hudby a připomínku
A.Dvořáka. Listy lekna, lekno (leknínové listy) –
připomínka šlechtického rodu Kouniců- nechal
postavit zámeček, jako vodní rostlina i připomínka
na operu Rusalka, Rusalčino jezírko.. Zelená barva
představuje

zdravé

přírodní

prostředí

obce

obklopené lesem Stříbrná tinktura připomíná blízký
stříbrnorudný revír.
Zpracoval a navrhl : ing.Jaroslav Verner

A jaký je Váš názor nebo
návrh (?) na toto téma?
Sdělte nám ho …
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PAMÁTNÍK ANTONÍNA DVOŘÁKA VE VYSOKÉ U PŘÍBRAMI
PŘEHLED HLAVNÍCH AKCÍ V ROCE 2 0 1 1
4. června 2011 , 18.00 - 23.00 h – zámecký areál ve Vysoké u Příbramě
MUZEJNÍ NOC ve Vysoké ve znamení opery - vernisáţ výstavy Rusalka s projekcí paříţského provedení opery
z r. 2002; Komorní představení Pergolesiho opery "Liviette a Terocollo" v podání studentů Konzervatoře v
Plzni
Uţ po sedmé oţije areál zámeckého parku ve Vysoké muzejní nocí a tradičně uvítá účastníky slavnostně
nasvícený park. Letošní program bude ve znamení opery. Jubilejní výročí 110 let od premiéry opery Rusalka
v Národním divadle v Praze připomene výstava, instalovaná v arkádě zahradní kavárny Sládkovna a částečně
i v zámeckém parku. Plánováno je i vystoupení herečky Evy Sitteové s divadlem „Minitheatre a Rusalka“, kde
loutky v nadţivotní velikosti vyprávějí nesmrtelný příběh o lásce, zradě a odpuštění. V koncertním sále
zámečku se jako kaţdý rok představí studenti Praţské konzervatoře, tentokrát s áriemi z opery Rusalka a
příjemný večer zakončí představení Pergolesiho komické opery Liviette a Terocollo v podání studentů
Konzervatoře v Plzni.

Výstava RUSALKA u příleţitosti 110. výročí premiéry opery v Národním divadle v Praze
Výstava RUSALKA dokumentuje skladatelovu tvorbu od počáteční korespondence s autorem libreta
Jaroslavem Kvapilem aţ po premiéru opery v Národním divadle v Praze v roce 1901. Obsahuje rukopisy díla,
korespondenci a velké mnoţství dobových fotografií v konfrontaci se současným nastudováním představení
světovými operními scénami i předními interprety. Představuje současnou Vysokou jako místo Dvořákovy
inspirace k této opeře, a to jak v době vzniku, tak i po 110 letech od její premiéry. Kurátorka výstavy Mgr.
Vladimíra Šplíchalová.
Vernisáţ: 4. 6. 2011 v 18 hodin v rámci Muzejní noci ve Vysoké
Výstava potrvá od 11. června do 31. srpna 2011
otevřeno: červen - so a ne 10 - 16 h, červenec a srpen denně kromě pondělí 10 - 17 h
Zámecký park ve Vysoké u Příbrami – arkáda zahradní kavárny

červenec 2011 - koncertní sál zámku
Koncert SEOUL ORATORIO (Jiţní Korea)
Koncert studentů a profesorů konzervatoře v Soulu. Tato soukromá korejská konzervatoř spolupracuje s
památníkem uţ několik let, její studenti se zaměřují zejména na sakrální tvorbu. Kromě vystoupení v
praţském Rudolfinu se uskuteční i jeden komorní koncert v zámečku ve Vysoké.

23. července 2011, 16 hod. – koncertní sál zámku
Koncert LA PELLEGRINA
Závěrečný koncert účastníků mezinárodního kurzu komorní hudby
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říjen 2011 – České centrum v Bruselu
Výstava fotografií " PO STOPÁCH ANTONÍNA DVOŘÁKA" - autoři Pavel a Petr Hronovi
Výstava je malým výběrem z velkého souboru výtvarných fotografií, které vznikly během dvanáctileté
spolupráce autorů s Památníkem Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami. Fotografie dokumentují místa,
spojená s pobytem i inspirací hudebního skladatele Antonína Dvořáka, a to nejen v okolí Vysoké. Sourozenci
Petr a Pavel Hronovi

ţijí v Praze, kde také v roce 1993 zaloţili firmu FOTO DESIGN, která se zabývá

průmyslovou a módní fotografií, kniţními publikacemi, fotografováním architektury aj. Kurátorka výstavy
Mgr. V. Šplíchalová – výstava bude instalována v Českém centru v Bruseu.

16., 23., 30. září 2011 – koncertní sál zámku
HUDEBNÍ PODZIM 2011 – cyklus komorních koncertů
Program v jednání…

Den Středočeského kraje – 28. října 2011 – Galerie V. Kounice v zámku ve Vysoké
Přednáška: FENOMÉN RUSALKA
Historie nejoblíbenější Dvořákovy opery Rusalka od vzniku aţ po současná provedení předních světových
operních scén. Přednášející: Mgr. Vladimíra Šplíchalová

prosinec 2011 – koncertní sál zámku
ADVENTNÍ KONCERT se souborem Ludus Musicus

Aktuální informace o všech připravovaných programech na www.antonindvorak.cz.

Na shledanou se těší kolektiv pracovníků muzea

-LŠ-
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O čem Obec rozhodla …
25.1.2011
Příspěvek 1000 Kč pro ochranu fauny české republiky
Sníţení poplatku za odvoz komunálního odpadu ve Vysoké č.p. 94 o 50% z důvodu velmi řídkého vyuţívání
rekreační chalupy majitelem.
Příspěvek ve výši 7000 Kč na hudební produkci na připravovaném hasičském bále.
Rozpočtové opatření č.3 po jednotlivých poloţkách. Ke dni 31.12.2010 se obec Vysoká u Příbramě z
původně vyrovnaného rozpočtu tzn. Příjmy 2488 tis. Kč a výdaje 2488 tis. Kč. dostala do přebytkového
rozpočtu příjmy 3251,64 tis. Kč a výdaje 2390,1 tis. Kč. Přebytek tedy činí 861,54 tis Kč.
Zdůvodnění přebytku v rozpočtu za rok 20101. V řešení jsou nezaplacené faktury městu Příbram na NIV na ţáky zákl. škol.
2. Na daních a DPH bylo vybráno více neţ bylo rozpočtováno.
22.2.2011
Rozpočet obce pro rok 2011 byl podrobně projednán ve všech paragrafech a poté schválen ZO bez
připomínek.
8.3.2011
Napojení dešťové kanalizace na centrální svod dešťové kanalizace na pozemku 359/5.
Souhlas se stavbou domovní čistírny odpadních vod proEO na pozemku 359/5.
Sníţení poplatku za odvoz komunálního odpadu o 50% u rekreační chaty v obci vzhledem k řídkému
vyuţívání nemovitosti na základě ţádosti majitele domu.
5.4.2011
Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo odprodej obecního pozemku pozemku č. 76/18, resp. jeho část
sousedící s pozemkem 76/24 s podmínkou, ţe technické a administrativní poplatky uhradí sám ţadatel.
Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo opravu stávající komunikace pod parkem, s pouţitím obruby,
která bude plnit zpevňovací funkci části okrajů. Oprava bude realizována firmou KOSTA Příbram s.r.o. dle
cenové nabídky.
19.4.2011
Odprodej obecního pozemku č. 76/18, resp. jeho části sousedící s pozemkem č. 76/24 s tím, ţe majitel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně geometrického plánu, a to za cenu odhadní
platnou ve zdejší lokalitě pro nestavební pozemky, tj. 35,- Kč za m2
Odkoupení jedné ukázkové lampy s novým ekonomickým provozem (indukční technologie), která je
instalována na návsi, vedle úřední desky. V budoucnu se počítá s obnovou veřejného osvětlení a
z ekonomického a technologického pohledu by mohl být tato technologie pouţita v celé obci.

-ZS-
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Drobná řádková inzerce
Pokud chcete umístit Váš soukromý řádkový inzerát do našeho Vysockého občasníku, tak nám neváhejte
napsat na obec.vysoka@seznam.cz nebo přineste napsané v klasické papírové podobě. Naším zájmem je
tento plátek udrţet v intervalu zhruba 1x 3-4 měsíce, dle počtu příspěvků.

PRODÁM
P1/411

Prodám málo pouţívané 4 ks zimních pneumatik na ocelových ráfcích na Toyota Yaris, rozměr
165/70/R14. Cena 4.400,- Značka: letní sleva moţná. Tel. 602115365

KOUPÍM

RŮZNÉ
R1/411:

AUTO MOTO, ANTIK A SBĚRATELSKÁ BURZA LETIŠTĚ TCHOŘOVICE U BLATNÉ
28.5.2011 Bruza a sraz příznivců značky MERCEDES
25.6.2011 Bruza a sraz příznivců sovětských automobilů (LADA SRAZ)
27.8.,15.10.a 12.11.2011 Přijďte prodat, co vám doma přebývá,nebo koupit, co ještě
nemáte. Více na www.burzatchorovice.cz

R2/411

Soutěţ Májka roku - Pošlete v období od 1.5. do 31.5.2011 fotografii Májky a vyhrajte komín
paštiky Májky, který bude stejně vysoký jako Vaše Májka. Zaslané fotografie budou
uveřejněny na stránkách společnosti Hamé a porota sloţená ze zástupců společnosti Hamé
vybere a odmění 3 nejoriginálnější Májky.
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Poděkování a ţivotní jubilea …
Obecní úřad tímto děkuje ing. Ladislavu Drozdovi za bezplatnou pomoc – tlumočnická, překladatelská a
projektová podpora v anglickém jazyce - při jednáních o havarijním stavu s majitelem objektu statku.

Významná ţivotní jubilea občanů v období od ledna do dubna 2011
leden Boudná Simonea
únor

březen Drozdová Eva

Karasová Růţena

Simonová Alţběta

Jonáková Růţena

Hájek Antonín

Turek Josef

Bejček Jan

Drozda Vladimír

Johánková Marie
duben Mouchová Marie
Nešvera Václav

Dohromady je tedy všem oslavencům krásných 826 let. Tímto všem jmenovaným přejeme osobní pohodu a
do dalších let pevné zdraví.
-JL-

Slovo závěrem
Rádi bychom připomněli, ţe vítáme jakékoliv příspěvky a náměty do našeho zpravodaje. Pokud máte nějaké
podněty, chtěli byste napsat článek apod., zasílejte své příspěvky do dalšího snad jiţ jarního čísla na adresu
franekkarel@centrum.cz, nebo přineste napsané v klasické papírové podobě, takový příspěvek není problém
zkopírovat a vloţit do novin, podobně jako originální texty např. z kroniky.

Děkujeme za pochopení a přejeme krásné léto.

Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě

Obecní úřad Vysoká u Příbramě
Vysoká u Příbramě 128
262 42 Vysoká u Příbramě
19:30 - 20:30 (v letním čase)
18:30 - 19:30 (v zímním čase)
Tel.

318618251 (pouze v úředních hodinách)

starosta: 777600144, 1.místostarosta: 605789134, 2.místostarosta 606792865
email: obec.vysoka@seznam.cz, www.vysokaupribrame.webnode.cz

